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PARK U STARÉ ČISTÍRNY

MEANDR MALÁ ŘÍČKA

STARÉ DUBY a NOVÝ BŘEH

PRAVÝ BŘEH POD ZOO

STŘECHA NVL

Veřejné prostranství s potenciálem funkce lokálního centra a nástupního bodu do 
celé Trojské kotliny ze západu synergicky podpořené magnetem Staré Čistírny. 

Bezprostřední napojení na dopravní systémy trasované podél i napříč řekou. Rozlehlý 
piknikový trávník na usazovacích nádržích. A nově založený nivní háj v terénní 

sníženině – prezentace tvrdého a měkkého vltavského luhu periodicky zatápěného 
dvou až pětiletou vodou zároveň jako retenční prostor pro dešťovou vodu z oblasti 

Papírenské ulice.

Scénář 1: Sportovní areál zůstane zachován s korekcí trasy oplocení pro zajištění 
komfortního prostupu podél slepého ramene. Ulice za Císařským mlýnem bude 
rozšířena na 21m s umístěním cca 100 parkovacích míst. Lokalita nebude ochráněna 
proti povodni.
Scénář 2: Sportovní areál bude přemístěn do jiné lokality. Stromovka získá logický 
západní okraj v trase historické cesty, jejíž úpravou - rozšířením příčného profilu a 
založením mírného cca 1m vysokého náspu na vnějším okraji vznikne protipovodňová 
ochrana východního segmentu lokality Papírenská.

Odstranění navážek na hlavní niveletu Císařského ostrova. Ponechání 
nejhodnotnějších stromů a skupin, historické duby a topoly. Propojení Stromovky s 
předpolím NVL. Průhledný, pobytový a neformální parter potenciálně s uplatněním 
vyčištěné vody z NVL. Pozvolný přechod měkkou hranou do rozvolněného středně 
intenzivně prorostlého břehu vltavských peřejí.

Významná obnova vltavské nivy, rozšíření pravobřežní bermy. Rozvolnění břehu 
přírodě blízkým způsobem odstraněním protipovodňového valu a svrchních vrstev 
zeminy na štěrkopískový podklad. Obnovení funkce zasypaného říčního ramene 
pomocí založení nového náhonu. Pilotní projekt renaturalizace regulovaného říčního 
koryta jako součást programové nabídky Zoo s následnou prezentací autentického 
poříčního biotopu. Zároveň částečná rehabilitace historického Trojského mlýna.
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